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Věc: Poskytnutí informace ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a 

zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“) obdržel dne 16.9.2015 pod č.j.: MMPr/116174/2015/Tab žádost o 

poskytnutí informace. 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žadatel žádá o zpřístupnění 

následujících informací:  

1) Aktuálně platný manipulační řád pro tento objekt (stavidla – škrtící objekt) na vodním toku Malá Bečva 

v Troubkách, který má aktuálně procházet rekonstrukcí. Dle neověřených informací, které mi byly dnes 

předány, by měl již být manipulační řád snad i vyhotoven. Dle mé původní žádosti o informace ze dne 

11.8.2015 mi bylo tehdy sděleno, že manipulační řád se pouze zpracovává. Viz.: Spis.zn.: 

2015/100642/STAV/ZEM/Tab, č.j.: MMPr/102538/2015/Tab. 

2) Aktuálně platný manipulační řád pro troubecký jez na řece Bečvě v Troubkách a MVE (malou vodní 

elektrárnu) na tomto jezu vč. rybochodu dle výše uvedeného ad.1).“ 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a 

zemědělství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů Vám poskytuje následující informace. 

1) Vodoprávní úřad dne 18.8.2015 pod spis.zn.: 2015/100642/STAV/ZEM/Tab, č.j.: MMPr/102538/2015/Tab 

poskytl žadateli informaci, že v současné době je vedeno vodoprávní řízení o schválení manipulačního řádu 

„Manipulační řád pro jezy v Troubkách na řece Bečvě v km 1,820 a 1,968 a vtokový objekt na Malé 

Bečvě“.  Vodoprávní úřad neuvedl, že se manipulační řád zpracovává. Bez předložení zpracovaného 

manipulačního řádu by vodoprávní úřad nemohl vést vodoprávní řízení.  

„Manipulační řád pro jezy v Troubkách na řece Bečvě v km 1,820 a 1,968 a vtokový objekt na Malé Bečvě“ 

byl schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu dne 26.8.2015 pod č.j.: MMPr/103071/2015/Tab, které 

nabylo právní moci dne 19.9.2015. 

Na základě výše podané žádosti o informaci vodoprávní úřad dne 24.9.2015 pod č.j.: 

MMPr/119826/2015/Tab rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, že poskytnutí informace odmítá. Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném 

přístupu k informacím povinný subjekt neposkytne informaci, pokud by tím byla porušena ochrana práv 

třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským.  Navíc zpracovatel 

manipulačního řádu nedal souhlas s poskytnutím informace. 

Na základě odvolání žadatele nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 

životního prostředí a zemědělství rozhodl, že rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 24.9.2015 pod č.j.: 

MMPr/119826/2015/Tab ruší a věc vrací k novému projednání. Jako důvod mimo jiné uvádí, že přisvědčuje 

odvolateli v názoru, že manipulační řád vodního díla není předmětem ochrany autorského práva. Nicméně 

není vyloučeno, že manipulační řád může obsahovat např. osobní údaje, které je potřebné při poskytnutí 

informace chránit. 

Na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu vodoprávní úřad celou žádost znovu zvážil a žadateli poskytuje 

požadovanou informaci, tj. kopii manipulačního řádu „Manipulační řád pro jezy v Troubkách na řece Bečvě 

v km 1,820 a 1,968 a vtokový objekt na Malé Bečvě“, ve které vodoprávní úřad anonymizoval citlivé údaje. 
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2) Manipulační řád pro troubecký jez na řece Bečvě v Troubkách a manipulační řád MVE (malou vodní 

elektrárnu) na tomto jezu vč. rybochodu není možné poskytnout, jelikož jmenovaná vodní díla nemají 

schválený a tedy platný manipulační řád.  

 

 

 

 

 

Ing. Renata Táborská 

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

"otisk úředního razítka" 

 

  

 


